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ػمذ يدهظ خبيؼخ شؼٛت انذكبنٕٚ ٙو  12أكزٕثش  2010أٔل اخزًبع نّ ثشعى انغُخ اندبيؼٛخ
 2011/2010ثًمش كهٛخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ ػهٗ انغبػخ انثبنثخ ثؼذ انضٔال نزذاسط انُمػ انٕاسدح فٙ
خذٔل األػًبل أعفهّٔ ،لذ زعش ْزا االخزًبع انغٛذاد ٔانغبدح األػعبء انًذسخخ أعًبؤْى ف ٙالئسخ
انسعٕس انًشفمخ.

خذٔل األػًبل :
 انذخٕل اندبيؼٙ

.2011/2010

 انًصبدلخ ػهٗ ثؼط االرفبلٛبد.
 يخزهفبد.
افززر انغٛذ سئٛظ اندبيؼخ ْزا االخزًبع ثكهًخ سزَت ف ٙيغزٓهٓب ثبنغبدح أػعبء انًدهظ يمذِيبً نٓى
انًزًُٛبد ثبنزٕفٛك ٔانُدبذ ثًُبعجخ ششٔع انغُخ اندبيؼٛخ اندذٚذح .كًب سزَت فٓٛب ثبعى انًدهظ ثبنؼعٕ
اندذٚذ ْٕٔ ،األعزبر َدٛت كبيٌٕ انز٘ ػَٕض األعزبر يٓذ٘ خبنذ الَزٓبء ػعٕٚخ ْزا األخٛش ثغجت
رغٛٛش اإلؼبس ،يزًُٛبً نألٔل انزٕفٛك ٔانُدبذ ف ٙيًٓزّ داخم انًدهظٔ ،شبكشاً ٔيمذِساً نهثبَ ٙخٕٓدِ
انًجزٔنخ عٕاء ف ٙانًدهظ أٔ ف ٙانهدبٌ انز ٙػًم ف ٙئؼبسْب .ثؼذ رنك الزشذ انغٛذ انشئٛظ األعزبرٍٚ
خهٛم ثُخٕخخ ٔأزًذ يٕعٗ يمشس ٍٚنٓزِ انذٔسح ،دٌٔ أٌ ٚفٕرّ رمذٚى انشكش نهًمشس ٍٚانغبثم.ٍٛ
ٔلجم انششٔع ف ٙرذاسط خذٔل األػًبل انًشبس ئن ،ّٛالزشذ انغٛذ انشئٛظ انًصبدلخ ػهٗ رمشٚش اخزًبع

يدهظ اندبيؼخ انًُؼمذ ثزبسٚخ ٕٚ 20نٕٛص  .2010فزًذ لشاءح انزمشٚش ٔيُبلشزّ يُبلشخ ٔافٛخ ،خلُصث إلى
المصادقة عليه باإلجماع بعذ إجراء الحعذيالت المقحرحة.
ثؼذ رنك اَزمم انًدهظ ئنٗ دساعخ أٔنٗ َمبغ خذٔل أػًبنّ ،أال ْٔ ٙانذخٕل اندبيؼ ٙاندذٚذ.

انذخٕل اندبيؼٙ

: 2011/2010
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ف ٙثذاٚخ ْزِ انُمؽخ ػشض انغٛذ انشئٛظ ػهٗ انًدهظ ئزصبئٛبد ٔأسلبيبً رذل ثبنًهًٕط ػهٗ انزضاٚذ
انكجٛش ف ٙػذد انؽهجخ انًغده ٍٛف ٙخبيؼزُب ثشعى ْزِ انغُخ ،ػهٗ غشاس ثبل ٙاندبيؼبد انًغشثٛخٔ ،ػضا
ْزا األيش ئنٗ اسرفبع ػذد زبيه ٙشٓبدح انجبكبنٕسٚب ،يؼزجشاً رنك ثذاٚخ خُ ٙثًبس انجشَبيح االعزؼدبن،ٙ
انز٘ رى ردبٔص األسلبو انًغؽشح ف ّٛػهٗ ْزا انًغزٕٖٔ .انفعم ف ٙرنك ٚعٛف انشئٛظٚ ،شخغ ئنٗ خٕٓد
اندًٛغٔٔ ،خٕد انزكُٕٚبد انًًُُٓخ انز ٙثذأد رفشض َفغٓب ثٕصفٓب يغبنك أعبعٛخٔ ،كزنك ٔخٕد
ؼهَغ انغٛذ انشئٛظ انًدهظَ ػهٗ
انزكُٕٚبد انًغزًشح انز ٙعدَهذ رمذيبً يهسٕظبً ف ٙكم انًإعغبد .كًب َأ ْ
انظشٔف اندٛذح انز ٙيشَد ثٓب ػًهٛخ انزغدٛم يشٛذاً ثزدُُذ كم انًغإٔنٔ ٍٛاألعبرزح ٔانًٕظفٔ ٍٛانؽهجخ
إلَدبذ ْزِ انؼًهٛخٔ ،شبكشاً ندٕٓد خًٛغ انًزذخه ٍٛفْ ٙزا انشأٌ ،يزًُٛبً أٌ رزجٕأ خبيؼزُب انًكبَخ انالئمخ
ثٓب ث ٍٛاندبيؼبد انًغشثٛخٔ .يٍ َبزٛخ أخشٖ أزبغ انغٛذ انشئٛظ انًدهظَ ػهًبً ثأٌ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ
َظًَذ ٔ-ألٔل يشح -رظبْشح ثًُبعجخ انزكشٖ األٔنٗ نزٕلٛغ االرفبلٛبد ثُٓٛب ٔث ٍٛاندبيؼبد ٔرنك ثزبسٚخ
 6أكزٕثش ٔ ،2010اػزجشد انٕصاسح أٌ ْزِ انزظبْشح رشكِم أٔل اززفبل ثبندبيؼخٔ .عٛكٌٕ ْزا انزبسٚخ
ثذءً يٍ ْزِ انغُخ ػٛذاً نهدبيؼخ انًغشثٛخ ُٚسزفٗ ثٓب ٔرُمذَوُ خالنّ زصٛهخ ٔؼُٛخ نزمذو اندبيؼبد فٙ
انًشبسٚغ انكجشٖ انز ٙزًهٓب انجشَبيح االعزؼدبن.ٙ
ثؼذ ْزا انؼشض انزًٓٛذ٘ أػؽٗ انغٛذ انشئٛظ انكهًخَ نهغبدح انؼًذاء ٔيذٚش٘ انًإعغبد اندبيؼٛخ نزمذٚى
ػشٔظٓى زٕل انذخٕل اندبيؼ .ٙفزُبٔة ػهٗ أخز انكهًخ كمٌ يٍ ػًٛذ كهٛخ انؼهٕو ٔػًٛذ كهٛخ اٜداة
ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ ٔػًٛذ انكهٛخ يزؼذدح انزخصصبد ٔيذٚش انًذسعخ انٕؼُٛخ نهزدبسح ٔانزغٛٛش ٔانًذٚش
انًغبػذ ثبنًذسعخ انٕؼُٛخ نهؼهٕو انزؽجٛمٛخ يمذِي ٍٛششٔزبً ٔافٛخ نؼًهٛخ انزغدٛم ٔكٛفٛخ ئخشاء انًجبسٚبد
ٔاعزمجبل انؽهجخ ٔانظشٔف انز ٙأزبؼذ ثٓزِ انؼًهٛبد ،يؽؼًِ ٍٛرذخالرٓى ثأسلبو َٔغت ٔئزصبئٛبد

ػذٚذح( .نإلؼالع ػهٗ رفبصٛم انؼشٔض انًُمذَيخ ٚشخٗ يشاخؼخ انٕثبئك انًزؼهمخ
ثبنذخٕل اندبيؼ ٙانًٕصػخ داخم انًدهظ).
ثؼذ ئنمبء انؼشٔض فُزر ثبة انُمبػ ،فزذخم انغبدح أػعبء انًدهظ إلثذاء آسائٓى ٔؼشذ رغبؤالرٓى
ٔالزشازبرٓى انزًٚ ٙكٍ رهخٛصٓب ف ٙانخؽٕغ انؼشٚعخ انزبنٛخ :
 انزغبؤل ػٍ رمذو األػًبل فٔ ٙسػ ثُبء انًذسعخ انٕؼُٛخ نهؼهٕو انزؽجٛمٛخ ٔانكهٛخ يزؼذدح
انزخصصبد.
 ػذو ٔصٕل انزدٓٛضاد انؼهًٛخ ٔانجٛذاغٕخٛخ سغى انًٕاسد انًبنٛخ انًزٕفشح ف ٙانجشَبيح االعزؼدبن.ٙ
 ظشٔسح انزذثٛش اندٛذ نهًٕاسد انًبنٛخ انز ٙخبء ثٓب انجشَبيح االعزؼدبنٔ ،ٙانٕلٕف ػهٗ انًؼٛمبد.
 اَؼذاو انسهٕل االعزجبلٛخ العزٛؼبة األػذاد انًزضاٚذح يٍ انؽهجخ انًغدهٔ ،ٍٛػذو ئَدبص انجُٛخ انزسزٛخ،
ٔانزأخش ف ٙانزٓٛئخ انذاخهٛخ نهدبيؼخ.
 ئشكبل رذثٛش انمبػبدٔ ،ظشٔسح انزُغٛك ث ٍٛيخزهف انًإعغبد ػهٗ يغزٕٖ اعزغالل انمبػبد.
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 ئػبدح انُظش ف ٙظٕاثػ انزغدٛم ٔانعٕاثػ انجٛذاغٕخٛخ ثٓذف رفبد٘ أعجبة انٓذس ٔانؽشد
اندبيؼ.ٍٛٛ
 يصٛش رؼبلذ اندبيؼخ يغ انًإعغبد.
 ػذو رضايٍ افززبذ انس ٙاندبيؼ ٙيغ يٕػذ ثذاٚخ انذسٔط ٔيب نّ يٍ ػٕالت عهجٛخ.
 ئثبسح يشكم انزغدٛم ف ٙانكهٛخ يزؼذدح انزخصصبد ثبنُغجخ نسبيه ٙثبكبنٕسٚب الزصبد يٍ يذُٚخ
اندذٚذح.
 ؼشذ رغبؤالد ػٍ كٛفٛخ ئخشاء يجبساح ٔنٕج انًذسعخ انٕؼُٛخ نهؼهٕو انزؽجٛمٛخ،
 الزشاذ فزر يغبنك ُْذعٛخ أخشٖ نزٕعٛغ لبػذح انًغده ٍٛثبنًذسعخ انٕؼُٛخ نهؼهٕو انزؽجٛمٛخ.
 انزغبؤل ػٍ كٛفٛخ رغدٛم انؽهجخ األخبَت ف ٙانًذسعخ انٕؼُٛخ نهؼهٕو انزؽجٛمٛخ دٌٔ اخزٛبص انًجبساح.
 انزغبؤل ػٍ كٛفٛخ انزؼبيم يغ األعبرزح انًزؼبلذ )vacataires) ٍٚف ٙانًذسعخ انٕؼُٛخ نهؼهٕو
انزؽجٛمٛخ ٔخصٕصب ثؼذ دخٕل أعبرزح خذد ٔشغم يُبصجٓى.
 انسفبؾ ػهٗ زشيخ انًدهظ.
 اعزذػبء أشخبص غٛش أػعبء ف ٙانًدهظ نسعٕس أػًبنّ ئرا كبٌ ٚزٕخٗ رسمٛك غبٚخ يفٛذح أي ٌش
يؽهٕة.
لجم ئػؽبء انكهًخ نًغإٔن ٙيإعغبد اندبيؼخ نهشد ػهٗ انزغبؤالد انًؽشٔزخ ،أَكذ انغٛذ انشئٛظ ػهٗ
اَؽالق ٔسػ ثُبء انًذسعخ انٕؼُٛخ نهؼهٕو انزؽجٛمٛخٔ ،لشة اَؽالق األشغبل فٔ ٙسػ انكهٛخ يزؼذدح
انزخصصبد لجم يزى دخُجش انًمجم ،يُؼجِشاً ػٍ أيهّ أٌ ٚكٌٕ انٕسشبٌ خبْض ٍٚيغ ثذاٚخ انذخٕل اندبيؼٙ
انًمجمٔ ،ثزنك عزؼشف انًإعغزبٌ ارغبػب ف ٙانؽبلخ االعزٛؼبثٛخ.
ٔف ٙاألخٛش سُفؼذ اندهغخ ػهٗ انغبػخ انغبدعخ يغبءً ػهٗ أٌ رُغزأَف ٕٚو انثالثبء انًمجم  11أكزٕثش
إلػؽبء انفشصخ نهغبدح يغإٔن ٙانًإعغبد اندبيؼٛخ نهشد ػهٗ يخزهف انزذخالدٔ ،اعزكًبل يب رجمٗ يٍ
َمبغ خذٔل األػًبل.
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 انمشاساد انًزخزح فْ ٙزا االخزًبع :
o

انًصبدلخ ثبإلخًبع ػهٗ رمشٚش

20

ٕٚنٕٛص

2010

ثؼذ ئخشاء

انزؼذٚالد انًمزشزخ.

انًمشساٌ
خهٛم ثٍ خٕخخ
أزًذ يٕعٗ
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